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YoĞUN BAK|M HASTA DosYAsl VE ıçERisiNDE ButUNMAsl GEREKEN FoRMLAR

1.
2.
3.

YoĞUN BAK|M YATAN HASTA RIZA(oNAM) FoRMU
ANEMNEz VE MUAYENE FoRMU (2 savfa)

(3 savfa)

YoĞUN BAK|M HEMşiRELir öıv oEĞERı-rııoiRME FoRMU (1 savfa)
HEMŞiRELiK BAK|M PLANl (2 savfa)

4.
5. HASTANIN KENDi İsTEĞi iLE TEDAV|Y| REDDETME VE TABURCU oLMA
6. HASTAYA AiT EŞYA TEsLiM TUTANAĞ| (1 savfa)
7. HASTA TRANSFER FORMU (1 savfa)
8. HASTA VE HASTA YAKINLARINl BitGiLENDiRME FoRMU (1 savfa)
9. YATAN HASTA VE HASTA YAK|Nl EĞiTiMFoRMU(1 sayfa)
10. HASTA DoSYALAR|NDA BULUNMAS| GEREKN DoKÜMAN LisTEsi (1
11. HASTA DosYALARl içERiĞi KoNTRoL FoRMU (1 savfa)

t
üp

isTEĞi FoRMU (1savfa)

savfa),
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L
GEREKEN FORMLAR
HASTA DOSYASİ,DOSYA iÇlNDE BULUNMASI
HASTA DOSYAS|

.

olmalıdır,
Dosya üzerinde Harran Üniversitesi amblemi

oÖrnekdosyadakigibirenkliveresimlibasılmalıdır.Dosyahastaneidaresininbelirttiği
renklerde basılmalıdır,
yerlerde istenilen Yazılar Yazılmahdır,
Dosya üzerinde hastane idaresinin belirttiği

o

.Hastadosyaslhastaneidaresininbelirlediğiörnekdosyayagöredüzenlenecektir.
o Formları yerleştirmek için dosyanın iç kısmında tellİ olmalıdır,

o

elle yazılabilmelidir,
Klinik adının olduğu yer boş bırakılmalıdır,Gerektiğinde

.Hastadosyasıhastaneidaresininbelirttiğisayıdaveözellikteolmalıdır.Hastaneidaresi
miktarını arttırabilmelidir,
ihtiyaca göre dosya ve içindeki formların
Ürün numuneye göre değerlendirilecektir,

ı

FoRMIARıN YERLEşTİRİLMES|
DosYA içiNDEKİ FoRMLAR VE

ıFormlarlnörneklerimailolarakveörnekdosyaşeklindeyüklenicifirmayaverilecektir.

ı
o

olarak basılacaktır,
Belirtilen formların bazıları önlü arkalı
otokopili basılacaktır,
Hasta taburcu ve eğitim formu

ıörnekdosyalardakigibiformlarındosyaiçinesırasınagöreveeksiksizyerleştirilmesi

yüklenici firma tarafından yapılacaktır,
yenisini
ve yanlış basılması halinde yüklenlci flrma
Dosyanln ve formların tı"taıietsiı.
basmakla yükümlüdür,
idaresinin belirttiği sayıda olmalıdır,
Dosyanın içindeki formlar hastane
göre be|irtilmiştir:
gereken formlar aşağıda sırasına
Dosyanın içinde bulunması
Bulunması Gereken Formlar
1)Dahili Klinikler Dosyası İçerisinde

.

o
.

. Hasta tabelası
. Hastane giriş formu
. Anemnez ve muayene formu
isteği formu
. Hastan|n kendi isteği ile tedaviyi reddetme ve taburcu olma
ı Hasta taburcu onam formu
o Hemşirelik hizmetleri hasta ön değerlendirme formu
o Ağrı tanılama formu
. İtaki düşme riski değerlendirme formu
ı Hemşirelik bakım planı
. Hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirme formu
ı Yatan hasta ve hasta yakını eğitim formu
o Hasta taburcu ve eğitim formu-(otokopili olacak )
. Hastanın ilaç ve malzeme teslim formu
. HastaYa ait eşYa teslim tutanağl
. Hasta dosyalarında bulunınası gereken doküman listesi
o Hasta dosyaları içeriği kontrol formu
re

**urffi.***"

BOŞ DVD TEKNiK ŞARTNAMESi

3

1-DVD depolama kapasitesİ4.7 GB olmalıd|r.

2-DVD ler yazılabilir-okunabilir olmalıdır.
3-Üxerinde CE

işreti olmalıdır.

4-DVD Yazma hlzl 16x olmalıdlr.

lerin kullanılmayan yüzüne cD RoBoTtarafından
renkli kartuşla isim yazılacağından,
kullanılmayan yüz kağıt olmalıdır.
5- DVD

6-Her DVD için 1 adet cD veDVD ye uyumlu,
beyaz, blr yüzü şeffaf kağıt zarf verilmelldir.
7-Numune verilmelidir.

\
KUTU KLAsöR (MAGAziNLiK) sARTNAMESi

DAYANlKLl PtAsTiK VEYA PLAsTiK KAPL| KARToN MAIZEMEDEN oLMAL|DlR.

44 BoYuTU ARş|VLENMEsİNE UYGUN BoYUTTA oLMALlDlR.
MASA üzERiNDE DiK DURABıLECEK ŞEKiLDE oLMALlDlR.

öN KlsMlNDA slRTL|K oLMALlDlR.

örnek Resim ektedir.

Doç.Dr.Hakan BÜYüKHATiPoĞLU
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B.D.
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HASTA DosYAsl ,DosYA içiıı:or auı-ur,ınnAsl GEREKEN FoRMLAR
HASTA DOSYASI

.
.
o
.
o
ı
t
ı

Dosya üzerinde Harran Üniversitesi amblemi olmalıdır.

örnek dosyadaki gibi renkli ve resimii basılmalıdır.Dosya hastane idaresinin belirttiği
renklerde basılmalıdır.
Dosya üzerinde hastane idaresinin belirttiği yerlerde istenilen yazılar yazılmahdır.
Hasta dosyası hastane idaresinin belirlediği örnek dosyaya göre düzenlenecektir.
Formları yerleştirmek için dosyanın iç kısmında telll olmalıdır.
klinik adının olduğu yer boş bırakılmalıdır.Gerektiğinde elle yazılabilmelidir.
Hasta dosyasl hastane idaresinin belirttiği sayıda ve özellikte olmalld|r.Hastane idaresi
ihtiyaca göre dosya ve içindeki formların miktarını arttırabilmelidir.

Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

DosYA İçlNDEKi ponıvıun

o
.
.
.
.
o
o

vı

FoRMLARlN YERLEşT|RİLMEsl

Formların örnekleri mail olarak ve örnek dosya şeklinde yüklenici firmaya verilecektir.
Belirtilen formların bazıları önlü arkalı olarak basılacaktır.
Hasta taburcu ve eğitim formu otokopili basılacaktır.

örnek dosyalardaki gibi formların dosya içine sırasına göre ve eksiksiz yerleştirilmesi
yüklenici fi rma tarafından yapılacaktır.
Dosyan|n ve formların hatalı,eksik ve yanlış basılması halinde yüklenici firma yenisini
basmakla yükümlüdür.
Dosyanın içindeki formlar hastane idaresinin belirttiği sayıda olmalıdır.
DosyanIn içinde bulunması gereken formlar aşağıda sırasına göre belirtilmiştiri

2)Cerrahi K|inikler Dosyası lçerislnde Bulunması Gereken Formtar
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Hasta tabelasl

Hastane giriş formu
Anemnez ve muayene formu
Hastanın kendi isteği i|e tedaviyi reddetme ve taburcu olma isteği formu
Hasta taburcu onam formu

Hemşirelik hizmetleri hasta ön değerlendirme formu
Ağrı tanılama formu

Ameliyat öncesi hasta hazırlama formu
cerrahi bölge tespit ve ameliyata hazırhk formu
Güvenli cerrahi kontrol listesi
İtaki düşme riski değerlendirme formu

Harizmi düşme riski değerlendirme formu
Hemşirelik bakım planı
Hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirme formu

yatan hasta ve hasta yakını eğitim formu
Hasta taburcu ve eğitim formu (otokopili olacak
Hastanl ilaç ve malzeme teslim formu
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Hastaya ait eşya teslim tutanağl
Hasta dosyalarında bulunması gereken doküman listesi
Hasta dosyaları içeriği kontrol formu
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YENiDOĞAN HASTA DOSYASl
TEKNiK şARTNAMEsi

1-Adet.........

2-Ebat:35x50
3-Kapak Kağlt: 350 8ram bnstol
4-Baskl:Dört renkli

5-ortadan kırımh olmalı ve tek tarafll telli olmall
5-İç kağıt 70 gram 1.hamur
7-İç baskı tek taraflı ve çift taraflı baskı

olmalı

8-İç sayfa sayıları 20 yaprak doktor ve hemşire ayn ayn dosyalanacak

6-Grafik tasarım firma tarafından yapılacaktır firmalar bir numune getirip yetki liye onaylatacaktır
7-Nakliye ışçilik firmaya ait olacaktlr
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TEKN|K ŞARTNAME

-

Toner (1020 yaz.cl 26L2A| muadil , slflr kapalı kutu olmalıdır.
Test için örnek toner getirmesi gerekmektedir.

Arlzall tonerler sıfırıyla değiştirilmesi gerekir.
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Kapı lsimliği

Bebek Emzirme
0dası
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Teknik şartnamesi
Ebat; 30X,10

Baskl:Renkli folyo
Aleminyum bonbeli olmall
iç klsmI plastik aksasuarll sökülüp taklla bllmeli
Arka klsml çift tarafll bantll olmalI
Grafik tasarlm farma taraflndan yapllmaIldlr
Nakliye Ve aşçalik firmaya ail olmall
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Teknik şartnamesi
Ebat.60x15
Baskı:Renkli folyo
Çift taraflı olmalı
Asma aparatı dahil olmalı
Aleminyum bonbeli olmalı
İç kısmı plastik aksasuarlı sükülüp takıla bilmeli
Arka kısmı çift taraflı bantlı olmalı
Grafik tasarım firma tarafından yapılmalıdır
Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalı
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Teknik şartnamesi
Ebai: 30X15
Baskı;Renkli folyo
Aleminyum bonbeli oImall
lç klsml plastik aksasuarlI sükülüp takıla bilmeli
Arka kısml çift tarafll bantll olmal|
Grafik tasarlm f]rma taraflndan yapllmalüdlr
Nakliye Ve işçilik firmaya ait olmall
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Adet Folyo baskı
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Teknik Şartnamesi
Ebat:2mtx55

Baskı:Renkli folyo
0,5 mılım folyo etiket olmalı
Camlara uygulama olmalı
Grafik tasarım firma tarafından yapılmalıdır
Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalı
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Profıl 3 Mt
Fo|yo baskı Kompozit Uzrıne Uygulama
TabelaTek Tarafl ı. 600tl

Tabela Çift Taraflı: 700tl
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Teknik şartnamesi
Ebat:80x,l00
Bask|:Renkla İolyo

Kompozit malzemeden olmall
6 mllım kompozit olmall
Ayak klsml 3 metre olmall
Yere montaj olmall

Grafik tasarlm firma taraf|ndan yapllmalldlr
Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalı
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Teknik şartnamesl

Ebat: 2,Smt x 30cm
6 mılım pleksikesim
Logo 60x6O 6 mılım pleski uygulamalı
Zemin kompozit olmalı
Grafik tasarım firma ta rafından yap ılmalıd ır
Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalı

00drrü
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AğE

Doktor seti
15 adet doktor ismine göre ayarlndı 3 tane fazla olcak
XAT YERLEşi

Teknik şartnamesi

iİTERNET

KüTUPHANE

l

Ebat:30x5
Baskı:Renkli folyo
Aleminyum bonbeli olmalı
lç kısmı plastik aksasuar|ı sükülüp takıla bilmeli
Arka kısmı çift taraflı bantlı olmalı
Alt kısmı 6 mılım komposit olma|ı
Grafik tasarım firma tarafından yapılmalıdır
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Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalı
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